Hướng dẫn về Đánh giá Dành cho Phụ huynh
Đánh giá Thay thế Colorado (CoALT) về Khoa học và Nghiên cứu Xã hội
Các bài đánh giá cung cấp thông tin quý giá cho học sinh, các phụ huynh và các nhà giáo xem liệu học sinh đã thông
thạo nội dung học tập của cấp lớp, nội dung học tập tiêu chuẩn và theo đúng tiến độ để tốt nghiệp với tâm thế được
chuẩn bị sẵn sàng cho thế kỷ 21 hay chưa. Những kết quả đánh giá này nhằm cung cấp một thước đo trong tổ hợp bằng
chứng về tiến bộ học tập của con quý vị.

BÀI ĐÁNH GIÁ NÀY LÀ GÌ?
Bài Đánh giá CoAlt về Khoa học và Nghiên cứu Xã hội là đánh giá dựa trên tiêu chuẩn và đo lường sự tiến bộ của học
sinh hướng đến Kết quả Bằng chứng Mở rộng của các Tiêu chuẩn Học thuật của Colorado. Đây là một đánh giá bắt
buộc của tiểu bang đối với những học sinh bị khuyết tật đáng kể về nhận thức, những em không thể tham gia CMAS,
ngay cả khi có phương thức hỗ trợ. Bài Đánh giá CoAlt về Khoa học được thực hiện với học sinh lớp 5, 8 và 11. Bài
Đánh giá CoAlt về Nghiên cứu Xã hội được thực hiện với học sinh lớp 4 và 7 (cơ sở lấy mẫu trên khoảng 1/3 số trường
tham gia).

KHI NÀO CON TÔI ĐƯỢC LÀM BÀI ĐÁNH GIÁ?
Con của quý vị sẽ được làm bài kiểm tra trong Tháng Tư. Con của quý vị sẽ chỉ kiểm tra vào một số ngày nhất định tùy
theo lớp học và môn học, không phải toàn bộ thời gian của kỳ đánh giá. Vui lòng liên hệ với giáo viên của con quý vị
để biết lịch kiểm tra cụ thể.

CON TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC (NHỮNG) ĐIỂM GÌ?
Con quý vị sẽ nhận được một điểm theo thang đo và một mức thành tích. Các mức thành tích mô tả các khái niệm và kỹ
năng mà học sinh được kỳ vọng sẽ thể hiện được ở mỗi mức. Bốn thang điểm đánh giá và mức thành tích ở mỗi lĩnh
vực nội dung là: Mới học, Đang phát triển, Sơ khởi và Khám phá.
Quý vị sẽ được cung cấp điểm số trên thang điểm tổng thể (là số nằm trong khoảng 0 đến 250) và mức thành tích
(Khám phá, Sơ khởi, Đang phát triển hay Mới học) của con mình. Các em không trả lời bất kỳ mục nào trong bài thi sẽ
được chỉ định là đánh giá không đưa ra kết quả. Điểm số sẽ được đưa về các trường vào mùa thu.

CÁC ĐIỂM SỐ NÀY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Mục đích chính của chương trình đánh giá là xác định mức độ mà học sinh bị khuyết tật nhận thức đáng kể tại Colorado
đáp ứng Kết quả Bằng chứng Mở rộng của các Tiêu chuẩn Học thuật Colorado trong các lĩnh vực thuộc Đánh giá về
Khoa học và Nghiên cứu Xã hội ở cuối cấp lớp được kiểm tra. Kết quả CoAlt dự định sẽ cung cấp một thước đo về tiến
bộ học tập của Học sinh liên quan đến Kết quả Bằng chứng Mở rộng.

?

THÔNG TIN THÊM

Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia vào việc học của con mình. Vui lòng liên hệ với giáo viên của con quý vị để
biết các cách quý vị có thể giúp con mình tại nhà cũng như sự sẵn có của các phương tiện hỗ trợ đặc biệt dành cho bài
kiểm tra.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về các đánh giá, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với trường của con
quý vị hoặc gọi Các Dịch vụ Trợ giúp Gia đình theo số (720) 423-3054.

